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dla maturzystów

co gdzie

dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Œl¹skim

Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2005
8–10 III 2005 –
katowicki SPODEK
Uniwersytet Śląski oraz Fundacja na Rzecz
Uniwersytetu Śląskiego VIRIBUS UNITIS po raz
siódmy organizują Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2005, których celem jest przedstawienie młodzieży szkół średnich i studentom oferty
edukacyjnej wyższych uczelni i szkół pomaturalnych w Polsce.
Honorowy patronat nad imprezą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, JM Rektor
Uniwersytetu Śląskiego, Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty i Wychowania oraz Prezydent Miasta Katowice.
Ubiegłoroczna edycja Targów cieszyła się
rekordowym zainteresowaniem młodych ludzi,
którzy w ciągu trzech dni targowych odwiedzili
nas w liczbie ponad 23 000, odwiedzając przygotowane stoiska ponad 60 szkół wyższych.
Targi to jedyne przedsięwzięcie w regionie
umożliwiające młodzieży poznanie aktualnej
oferty edukacyjnej, wymianę doświadczeń
przedstawicieli uczelni regionu oraz aktywizację w zakresie edukacji.

Kolejna edycja Targów przeznaczona jest dla
absolwentów szkół średnich zainteresowanych
polską oferta edukacyjną oraz studentów i młodzieży uczącej się w szkołach pomaturalnych
w zakresie wszelkiego rodzaju studiów i programów. Równocześnie zaprezentowana zostanie
oferta dla studentów i absolwentów wyższych
uczelni zainteresowanych wszelkiego rodzaju
formami studiów podyplomowych, uzupełniających czy doktoranckich. Zaprezentują się także
instytucje wspierające edukację – szkoły językowe, wydawnictwa, biura Au Pair, banki oferujące kredyty studenckie. Równolegle w trakcie
Targów Edukacja planowane są imprezy towarzyszące w postaci: warsztatów: „Edukacja
w Zjednoczonej Europie. Szanse dla polskiego
studenta” (prowadzenie Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Katowicach) oraz prezentacje poszczególnych uczelni i jednostek
uczestniczących w targach.
Serdecznie zapraszamy

TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW
Na studia zaoczne i wieczorowe oraz dzienne
magisterskie uzupełniające, dokumenty przyjmują wydziały prowadzące dany kierunek studiów. Terminy składania dokumentów zostaną
ustalone przez Wydziały.
Dokumenty na wszystkie kierunki (studiów
dziennych, zaocznych) w Filii UŚ w Cieszynie
należy składać w Filii UŚ w Cieszynie. Terminy
składania dokumentów zostaną ustalone przez
Filię w Cieszynie.
W razie niewykorzystania limitu przyjęć na
studia uczelnia zorganizuje II nabór w terminie
ustalonym przez Wydział.
Na kierunki studiów, na które przyjęcie następuje na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów w ramach limitu przyjęć, dokumenty przyjmowane będą do wyczerpania
limitu miejsc, jednak nie później niż do dnia
ostatniego posiedzenia Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej.
Termin składania dokumentów oraz termin
postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w roku 2005 („nowa
matura”), zostaną ustalone przez Rady Wydziałów w terminie późniejszym.

DOKUMENTY KANDYDATÓW NA STUDIA
Zgłoszenie kandydatów na studia odbywa
się w dwóch trybach: poprzez centralną rejestrację (CR) lub w drodze złożenia wymaganych dokumentów.
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na
kierunki objęte centralną rejestracją (CR)
składają:
a. wypełnioną karta kodowa kandydatów;
b. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
c. zaświadczenie lekarskie, w przypadku
kandydatów, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
d. na kierunku, na którym obowiązuje dwuetapowy egzamin (test, egzamin pisemny i konkurs świadectw) kandydaci składają – na danym kierunku studiów – świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis otrzymany w szkole
średniej na formularzu świadectwa dojrzałości,
posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którym zaginęło świadectwo) albo odpis świadectwa dojrzałości potwierdzony przez notariusza
lub dyrektora szkoły średniej.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na
kierunki nie objęte centralną rejestracją (CR)
składają następujące dokumenty:
a. wypełniony według ustalonego wzoru formularz zawierającym m.in. podanie i życiorys;

b. świadectwo dojrzałości w oryginale lub
odpis otrzymany w szkole średniej na formularzu świadectwa dojrzałości, posiadający moc
oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości
(dotyczy maturzystów, którym zaginęło świadectwo). Do postępowania kwalifikacyjnego
można złożyć odpis świadectwa dojrzałości
potwierdzony przez notariusza lub dyrektora
szkoły średniej;
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
(w przypadku nowej matury);
• w przypadku studiów uzupełniających –
oprócz świadectwa dojrzałości również odpis
dyplomu licencjata lub inżyniera
• studenci rozpoczynający studia na drugim kierunku od pierwszego roku studiów na
ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie o odbywaniu studiów z właściwego dziekanatu oraz kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez dziekanat wydziału, na którym studiują – dotyczy to tylko studentów Uniwersytetu Śląskiego; kandydaci
studiujący w innych uczelniach przedkładają
świadectwo dojrzałości w oryginale;
c. trzy fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez
nakrycia głowy, na jasnym tle;
d. orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do studiów na określonym
kierunku, a w przypadku kandydatów, którzy

w trakcie studiów są narażeni na działanie
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie. Dotyczy Wydziałów: Mat.-Fiz.-Chem.
(kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony
Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki
o Materiałach (kierunek: edukacja technicznoinformatyczna) oraz MISM-P. Kandydaci, którzy
nie spełnią wymogów zdrowotnych, nie będą
przyjęci na ww. Wydziały (kierunki) studiów;
e. kserokopię dowodu osobistego: 1. 2. i 3.
strona oraz strona z zameldowaniem (stary dowód) lub kserokopię obu stron (nowy dowód);
f. kandydaci na kierunki studiów magisterskich uzupełniających (MU) dostarczają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów licencjackich lub inżynierskich lub zaświadczenie
o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim, poświadczone przez władze uczelni/
kolegium, na której kandydat ukończył studia
zawodowe/naukę w kolegium; nie dotyczy administracji MU;
g. osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia – dostarczają nadto zgodę swojego bezpośredniego wyższego
przełożonego na podjęcie studiów;
h. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci są zobowiązani do złożenia
kompletu dokumentów.

„Gazeta Uniwersytecka UŚ” miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel.: (32) 359 17 31, tel./fax: (32) 359 19 49, http://gu.us.edu.pl, e-mail: gazeta@us.edu.pl, redaktor naczelny: Dariusz Rott
DODATEK DLA MATURZYSTY, luty 2005, nakład: 4600 egz.

2

www.gu.us.edu.pl

KRYTERIA KWALIFIKACJI
obowiązujące kandydatów na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2005/2006
(dla kandydatów z „nową maturą” i „starą maturą”)
dz. M. – studia dzienne magisterskie; dz. Z. – studia dzienne zawodowe; dz. MU. – studia dzienne magisterskie uzupełniające
z. M. – studia zaoczne magisterskie; z. Z. – studia zaoczne zawodowe; z. MU. – studia zaoczne magisterskie uzupełniające; w. M. – studia wieczorowe magisterskie;
Kierunek studiów i specjalność studiów

System
i rodzaj
studiów

Limit

1

2

3

w. Z. – studia wieczorowe zawodowe

Kryterium – zakres kwalifikacji
4
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Biologia
specjalność:
· biologia w ochronie środowiska
· biologia ogólna i eksperymentalna
Wybór specjalności następuje po II roku studiów.

dz. Z.

120

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunki biologia, biotechnologia i ochrona środowiska jest jednakowe, a jego wyniki są uwzględniane
w rekrutacji na te kierunki, na jakie kandydat się zarejestrował.
Dla kandydatów z nową maturą:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią,
geografia. Jeden z nich musi być wybrany do zdawania na maturze, ocena z drugiego jest brana z wykazu ocen ukończenia szkoły średniej.
Przedmiot zdawany na maturze waży w 75% na ocenie końcowej, a wynik w procentach ze świadectwa maturalnego (A) oraz ocena z drugiego przedmiotu (B) są przeliczane na punkty wg wzoru:
L=(0,75A+0,25*17*B).
Dla kandydatów ze starą maturą:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: biologia,
chemia, matematyka, fizyka, geografia. Jeśli przedmiot był zdawany na maturze, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych
dwóch przedmiotów obliczana jest ocena średnia (S), która jest przeliczana na punkty wg następującego algorytmu:
L=1/2*17*S.
Ponadto kandydat ze starą maturą zdaje egzamin testowy (50 pytań) z wiedzy przyrodniczej, obejmujący zagadnienia biologiczne i do wyboru
geograficzne lub chemiczne (90 min.). Wynik dodawany jest do drugiej części punktów, które kandydat zdobywa w konkursie świadectw.
Sumaryczna liczba zdobytych punktów z konkursu świadectw – odpowiedniego dla rodzaju matury i – w przypadku kandydatów ze
starą maturą – testu, decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Biologia
specjalność:
· biologia w ochronie środowiska
· biologia ogólna i eksperymentalna
· biotechnologia roślin
i mikroorganizmów
Biologia
specjalność:
· biologia w ochronie środowiska
· biologia ogólna i eksperymentalna
Wybór specjalności następuje po II roku studiów.

dz. MU.

150

Kryterium przyjęć jest: średnia ocen ze studiów licencjackich, ważąca w 60% na ocenie końcowej i ocena z egzaminu dyplomowego, ważąca w 40%.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku biologia i pokrewnych kierunków przyrodniczych.
W przypadku kandydata nie mogącego wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być wymagane
uzupełnienie różnic programowych.
Ocena końcowa służy do sporządzenia listy rankingowej.

z. Z.

120

Konkurs świadectw: dwa z 5 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Nowa matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią,
geografia. Jeden z nich musi być wybrany do zdawania na maturze, ocena z drugiego jest brana z wykazu ocen ukończenia szkoły średniej.
Przedmiot zdawany na maturze waży w 75% na ocenie końcowej, a wynik w procentach ze świadectwa maturalnego (A) oraz ocena z drugiego przedmiotu (B) są przeliczane na punkty wg wzoru:
L=(0,75A+0,25*17*B).
Stara matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: biologia,
chemia, matematyka, fizyka, geografia. Jeśli przedmiot był zdawany na maturze, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych
dwóch przedmiotów obliczana jest ocena średnia (S), która jest przeliczana na punkty wg następującego algorytmu:
L=17*S.
Liczba zdobytych punktów w konkursie świadectw decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Biologia
specjalność:
· biologia w ochronie środowiska
· biologia ogólna i eksperymentalna
· biotechnologia roślin
i mikroorganizmów

z. MU.

120

Kryterium przyjęć jest: średnia ocen ze studiów licencjackich, ważąca w 60% na ocenie końcowej i ocena z egzaminu dyplomowego, ważąca w 40%.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku biologia i pokrewnych kierunków przyrodniczych.
W przypadku kandydata niemogącego wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych. Ocena końcowa służy do sporządzenia listy rankingowej.

Biotechnologia

dz. Z.

120

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunki biologia, biotechnologia i ochrona środowiska jest jednakowe, a jego wyniki są uwzględniane
w rekrutacji na te kierunki, na jakie kandydat się zarejestrował.
Dla kandydatów z nową maturą:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią,
geografia. Jeden z nich musi być wybrany do zdawania na maturze, ocena z drugiego jest brana z wykazu ocen ukończenia szkoły średniej.
Przedmiot zdawany na maturze waży w 75% na ocenie końcowej, a wynik w procentach ze świadectwa maturalnego (A) oraz ocena z drugiego przedmiotu (B) są przeliczane na punkty wg wzoru:
L=(0,75A+0,25*17*B).
Dla kandydatów ze starą maturą:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: biologia,
chemia, matematyka, fizyka, geografia. Jeśli przedmiot był zdawany na maturze, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych
dwóch przedmiotów obliczana jest ocena średnia (S), która jest przeliczana na punkty wg następującego algorytmu:
L=1/2*17*S.
Ponadto kandydat ze starą maturą zdaje egzamin testowy (50 pytań) z wiedzy przyrodniczej, obejmujący zagadnienia biologiczne i do wyboru
geograficzne lub chemiczne (90 min.). Wynik dodawany jest do drugiej części punktów, które kandydat zdobywa w konkursie świadectw.
Sumaryczna liczba zdobytych punktów z konkursu świadectw – odpowiedniego dla rodzaju matury i – w przypadku kandydatów ze
starą maturą – testu, decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Biotechnologia

z. Z.

90

Konkurs świadectw: dwa z 5 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Nowa matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią,
geografia. Jeden z nich musi być wybrany do zdawania na maturze, ocena z drugiego jest brana z wykazu ocen ukończenia szkoły średniej.
Przedmiot zdawany na maturze waży w 75% na ocenie końcowej, a wynik w procentach ze świadectwa maturalnego (A) oraz ocena z drugiego przedmiotu (B) są przeliczane na punkty wg wzoru:
L=(0,75A+0,25*17*B).
Stara matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: biologia,
chemia, matematyka, fizyka, geografia. Jeśli przedmiot był zdawany na maturze, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych
dwóch przedmiotów obliczana jest ocena średnia (S), która jest przeliczana na punkty wg następującego algorytmu:
L=17*S.
Liczba zdobytych punktów w konkursie świadectw decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

luty 2005

3

1
Ochrona środowiska
(studia międzywydziałowe)
specjalność:
· biologiczne podstawy ochrony
środowiska
· fizyko-chemia środowiska
· geoekologia
Wybór specjalności następuje po II roku studiów.

2
dz. Z.

3
120

4
Postępowanie kwalifikacyjne na kierunki biologia, biotechnologia i ochrona środowiska jest jednakowe, a jego wyniki są uwzględniane
w rekrutacji na te kierunki, na jakie kandydat się zarejestrował.
Dla kandydatów z nową maturą:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią,
geografia. Jeden z nich musi być wybrany do zdawania na maturze, ocena z drugiego jest brana z wykazu ocen ukończenia szkoły średniej.
Przedmiot zdawany na maturze waży w 75% na ocenie końcowej, a wynik w procentach ze świadectwa maturalnego (A) oraz ocena z drugiego przedmiotu (B) są przeliczane na punkty wg wzoru:
L=(0,75A+0,25*17*B).
Dla kandydatów ze starą maturą:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: biologia,
chemia, matematyka, fizyka, geografia. Jeśli przedmiot był zdawany na maturze, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu.
Z wybranych dwóch przedmiotów obliczana jest ocena średnia (S), która jest przeliczana na punkty wg następującego algorytmu:
L=1/2*17*S.
Ponadto kandydat ze starą maturą zdaje egzamin testowy (50 pytań) z wiedzy przyrodniczej, obejmujący zagadnienia biologiczne i do wyboru
geograficzne lub chemiczne (90 min.). Wynik dodawany jest do drugiej części punktów, które kandydat zdobywa w konkursie świadectw.
Sumaryczna liczba zdobytych punktów z konkursu świadectw – odpowiedniego dla rodzaju matury i – w przypadku kandydatów ze
starą maturą – testu, decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Ochrona środowiska
(studia międzywydziałowe)
specjalność:
· biologiczne podstawy ochrony
środowiska
· fizyko-chemia środowiska
· geoekologia
Ochrona środowiska
(studia międzywydziałowe)
specjalność:
· biologiczne podstawy ochrony
środowiska
· fizyko-chemia środowiska
· geoekologia
Wybór specjalności następuje po II roku studiów.

dz. MU

120

Kryterium przyjęć jest: średnia ocen ze studiów licencjackich, ważąca w 60% na ocenie końcowej i ocena z egzaminu dyplomowego, ważąca w 40%.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku ochrona środowiska i pokrewnych kierunków przyrodniczych. W przypadku kandydata nie mogącego wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być
wymagane uzupełnienie różnic programowych.
Ocena końcowa służy do sporządzenia listy rankingowej.

z. Z.

90

Konkurs świadectw: dwa z 5 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Nowa matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią,
geografia. Jeden z nich musi być wybrany do zdawania na maturze, ocena z drugiego jest brana z wykazu ocen ukończenia szkoły średniej.
Przedmiot zdawany na maturze waży w 75% na ocenie końcowej, a wynik w procentach ze świadectwa maturalnego (A) oraz ocena z drugiego przedmiotu (B) są przeliczane na punkty wg wzoru:
L=(0,75A+0,25*17*B).
Stara matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 spośród wskazanych przez kandydata przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: biologia,
chemia, matematyka, fizyka, geografia. Jeśli przedmiot był zdawany na maturze, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych
dwóch przedmiotów obliczana jest ocena średnia (S), która jest przeliczana na punkty wg następującego algorytmu:
L=17*S.
Liczba zdobytych punktów w konkursie świadectw decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Chemia

dz. M.

100

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów
maturalnych: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia.
Punkty procentowe „nowej matury” będą punktami rankingowymi.
Punkty procentowe za egzamin na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2.
Oceny „starej matury” wyrażone stopniami po przemnożeniu przez współczynnik 30 staną się punktami rankingowymi.

Chemia
specjalność:
· chemia środowiska

dz. M.

50

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów
maturalnych: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia.
Punkty procentowe „nowej matury” będą punktami rankingowymi.
Punkty procentowe za egzamin na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2.
Oceny „starej matury” wyrażone stopniami po przemnożeniu przez współczynnik 30 staną się punktami rankingowymi.

Fizyka

dz. M.

120

Fizyka
specjalność:
· nauczycielska fizyka i matematyka

dz. M.

40

Fizyka
specjalność:
· fizyka medyczna

dz. Z.

Fizyka
specjalność:
· fizyka informatyczna
Instytut Fizyki w Katowicach
Ośrodek w Jastrzębiu Zdroju

dz. Z.

Fizyka
specjalność:
· ekonofizyka
Instytut Fizyki w Katowicach
Ośrodek w Jastrzębiu Zdroju

dz. Z.

Fizyka
specjalność:
· nauczycielska fizyka z chemią

dz. M.

40

40
50

Każdy z kandydatów dołączyć musi do dokumentów świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły.
Wszyscy kandydaci (z Nową i Starą maturą) poddani zostaną dotychczasowej kwalifikacji – konkursowi świadectw. W konkursie tym
brane będą pod uwagę oceny z fizyki i z matematyki, widniejące na świadectwie ukończenia szkoły (liczba punktów z każdego, wymienionego wyżej przedmiotu równa będzie wartości liczbowej wystawionych ocen).
Kandydaci z Nową jak i Starą maturą, którzy na egzaminie maturalnym zdawali jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy matematykę lub fizykę, otrzymane z tych przedmiotów oceny, widniejące na świadectwie maturalnym, będą mieli uwzględnione przy wyliczaniu
punktów do listy rankingowej.
Kandydaci z Nową maturą oceny procentowe, uzyskane w stopniu podstawowym jak i ewentualnym stopniu rozszerzonym, będą mieli
jednolicie przeliczane na ocenę standardową, co da jednocześnie liczbę punktów, zdobytych za dany przedmiot.
Liczba punktów, otrzymanych przez każdego kandydata z matematyki i z fizyki, obliczana będzie jako suma wartości ocen z tych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły, powiększona o wartość oceny z tych przedmiotów, wykazanych na świadectwie maturalnym.
Do wyliczania liczby punktów brane będą pod uwagę wartości ocen: 6, 5, 4, 3, 2.
Na studia przyjmowane będą osoby z największą liczbą punktów przeliczeniowych, aż do wypełnienia limitu miejsc.

40
60
40

Każdy z kandydatów dołączyć musi do dokumentów świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły.
Wszyscy kandydaci (z Nową i Starą maturą) poddani zostaną dotychczasowej kwalifikacji – konkursowi świadectw. W konkursie tym
brane będą pod uwagę oceny z fizyki, chemii i z matematyki, widniejące na świadectwie ukończenia szkoły (liczba punktów z każdego, wymienionego wyżej przedmiotu równa będzie wartości liczbowej wystawionych ocen).
Kandydaci z Nową jak i Starą maturą, którzy na egzaminie maturalnym zdawali jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy matematykę, fizykę lub chemię, otrzymane z tych przedmiotów oceny, widniejące na świadectwie maturalnym będą mieli uwzględnione przy
wyliczaniu punktów do listy rankingowej.
Kandydaci z Nową maturą oceny procentowe, uzyskane w stopniu podstawowym jak i ewentualnym stopniu rozszerzonym, będą mieli
jednolicie przeliczane na ocenę standardową, co da jednocześnie liczbę punktów, zdobytych za dany przedmiot.
Liczba otrzymanych przez każdego z kandydatów punktów z matematyki, fizyki i chemii obliczana będzie jako suma wartości ocen z tych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły, powiększona o wartość oceny z tych przedmiotów, wykazanych na świadectwie maturalnym.
Do wyliczania liczby punktów brane będą pod uwagę wartości ocen: 6, 5, 4, 3, 2.
Na studia przyjmowane będą osoby z największą liczbą punktów przeliczeniowych, aż do wypełnienia limitu miejsc.

Fizyka
specjalność:
· fizyka medyczna

4

dz. MU

25

Kryterium przyjęć jest ocena na dyplomie licencjata oraz średnia ocen na studiach licencjackich z przedmiotów matematyczno-fizycznych.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku fizyka specjalność: fizyka medyczna w UŚ.
W przypadku kandydata nie mogącego wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, będzie wymagane uzupełnienie różnic programowych.

www.gu.us.edu.pl

1
Fizyka
specjalność:
· fizyka informatyczna

2
dz. MU

3
25

4
Kryterium przyjęć jest ocena na dyplomie licencjata oraz średnia z ocen ze studiów licencjackich z przedmiotów matematyczno-fizycznych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku fizyka specjalność: fizyka informatyczna UŚ
(Inst. Fizyki w Katowicach i Ośrodek Dydakt. w Jastrzębiu Zdroju).
W przypadku kandydata nie mogącego wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, będzie wymagane uzupełnienie różnic programowych.

Fizyka
specjalność:
· ekonofizyka

dz. MU.

25

Kryterium przyjęć jest ocena na dyplomie licencjata oraz średnia z ocen ze studiów licencjackich z przedmiotów matematyczno-fizycznych.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku fizyka specjalność: ekonofizyka UŚ.
W przypadku kandydata nie mogącego wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, będzie wymagane uzupełnienie różnic programowych.

dz. Z.

75

I) Nowa matura:
a. Kandydaci przedstawiają wyniki procentowe egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
b. Na podstawie wyników matury z matematyki każdemu kandydatowi przyporządkowuje się liczbę punktów L, która jest zaokrągleniem do
drugiego miejsca dziesiętnego liczby l, obliczonej według następującego wzoru:

Informatyka
(Wydz. Mat. Fiz. Chem.)

(W) l = (1/3)p+(2/3)r,
gdzie p oznacza wynik procentowy egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym lub wynik procentowy pierwszej części egzaminu na poziomie rozszerzonym, r oznacza wynik procentowy drugiej części egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie
rozszerzonym.
Uwaga: jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, to p = r = 0 i wówczas kandydat nie zostaje zakwalifikowany na
studia informatyczne. Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, to r = 0. Oznacza to, że kandydat zmniejsza swoją szansę na kwalifikację, jeśli nie przystąpi do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, na maturze w 2005
r. Jeśli na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym w roku 2005 będzie podawany tylko jeden wynik procentowy
(oznaczamy go dalej symbolem w), (tj. nie będzie rozbicia na wynik części pierwszej i części drugiej egzaminu), to do obliczenia liczby
punktów L stosowany będzie wzór
(W’) l = w
II) Stara matura:
a. Kandydatów obowiązuje 180 min. egzamin testowy z matematyki.
b. Każdemu z kandydatów przyporządkowuje się liczbę punktów, będącą zaokrągleniem do drugiego miejsca dziesiętnego procentowego
wyniku egzaminu testowego.
III) Tworzy się listę rankingową wszystkich kandydatów według liczby punktów przyznanych w sposób opisany w punkcie Ib) i IIb).
Informatyka
(Wydz. Mat. Fiz. Chem.)

z. Z.

50

dz. M.

175

· Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
· W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości
z przedmiotu: matematyka z matury i na świadectwie końcowym szkoły.
Kierunek będzie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 30 kandydatów.

Matematyka
specjalność:
· informatyczna
· matematyka finansowa
· nauczycielska
· teoretyczna
· zastosowań matematyki

I) Nowa matura:
a. Kandydaci przedstawiają wyniki procentowe egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
b. Na podstawie wyników matury z matematyki każdemu kandydatowi przyporządkowuje się liczbę punktów L, która jest zaokrągleniem do
drugiego miejsca dziesiętnego liczby l, obliczonej według następującego wzoru:
(W) l = (1/3)p+(2/3)r,
gdzie p oznacza wynik procentowy egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym lub wynik procentowy pierwszej części egzaminu na poziomie rozszerzonym, r oznacza wynik procentowy drugiej części egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie
rozszerzonym.
Uwaga: jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, to p = r = 0 i wówczas kandydat nie zostaje zakwalifikowany na
studia matematyczne. Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, to r = 0. Oznacza to, że kandydat zmniejsza swoją szansę na kwalifikację, jeśli nie przystąpi do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, na maturze w 2005
r. Jeśli na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym w roku 2005 będzie podawany tylko jeden wynik procentowy (oznaczamy go dalej symbolem w), (tj. nie będzie rozbicia na wynik części pierwszej i części drugiej egzaminu), do obliczenia liczby
punktów L stosowany będzie wzór
(W’) l = w
II) Stara matura:
a. Kandydatów obowiązuje 180 min. egzamin testowy z matematyki.
b. Każdemu z kandydatów przyporządkowuje się liczbę punktów, będącą zaokrągleniem do drugiego miejsca dziesiętnego procentowego
wyniku egzaminu testowego.
III) Tworzy się listę rankingową wszystkich kandydatów według liczby punktów przyznanych w sposób opisany w punkcie Ib) i IIb).

Matematyka
specjalność:
· matematyka i informatyka
· nauczycielska
· ogólna

z. Z.

Matematyka
specjalność:
· matematyka i informatyka
· nauczycielska
· ogólna

z. MU.

75

Psychologia

dz. M.

112
+2
+ 10

75

· Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagane jest złożenie
oświadczenia dotyczącego wyboru specjalności.
· W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości
z przedmiotu: matematyka z matury i na świadectwie końcowym szkoły.
Dana specjalność będzie uruchomiona, jeśli do przyjęcia na nią zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów.
Kierunek będzie uruchomiony, jeśli będzie można uruchomić co najmniej jedną specjalność oraz jeśli łącznie do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych co najmniej 30 kandydatów.
· Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjata
z matematyki, oświadczenia dotyczącego wyboru specjalności i zaświadczenia z dziekanatu studiów zawodowych o zaliczonych przedmiotach
i ich wymiarze godzinowym.
· W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej na temat
przyszłej pracy magisterskiej.
· O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku matematyka.
· Dana specjalność będzie uruchomiona, jeśli do przyjęcia na nią zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów.
· Kierunek będzie uruchomiony, jeśli będzie można uruchomić co najmniej jedną specjalność oraz jeśli łącznie do przyjęcia zostanie
zakwalifikowanych co najmniej 30 kandydatów.
Specjalność nauczycielska przeznaczona jest dla kandydatów z tytułem licencjata, którzy podczas studiów zawodowych zaliczyli następujące przedmioty (w nawiasie wymiar godzinowy): przedmioty interdyscyplinarne (30 godz.), psychologia (30 godz.), pedagogika (45 godz.),
dydaktyka matematyki (75 godz.) oraz praktykę ciągłą (75 godz.).
Specjalność matematyka i informatyka przeznaczona jest dla kandydatów z tytułem licencjata, którzy podczas studiów zawodowych zaliczyli przedmioty informatyczne w wymiarze 180 godz., w tym podstawy systemów operacyjnych, języków i metod programowania oraz baz danych.
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

luty 2005

Ranking wyników ogólnych, obliczonych jako średnia arytmetyczna wyników:
· egzaminu maturalnego z języka polskiego w części wewnętrznej i zewnętrznej
· egzaminu maturalnego z biologii, historii lub matematyki (do wyboru) w części zewnętrznej
· testu percepcji i rozumienia naukowego tekstu z zakresu psychologii. (60 min.)
Preferowane będą wyniki egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym (dotyczy tych egzaminów w odniesieniu do których
kandydat będzie miał możliwość wyboru poziomu egzaminu, tj. egzaminu z języka polskiego w części pisemnej oraz egzaminu z wybranego przedmiotu obowiązkowego).
Wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w roku 2004/05 i wcześniej będą odpowiednio przeliczane, a warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego będzie uzyskanie oceny co najmniej dobrej z każdego egzaminu maturalnego.

5

1

2

3

4
Uwaga: Instytut Psychologii wyraża gotowość do wzięcia udziału w konkursie „Indeks bez egzaminu”, w ramach którego przyznane zostaną 2 miejsca. Kandydaci piszą prace na tematy przygotowane przez uczelnię i publikowane na łamach czasopisma „Charaktery”.
Z 124 miejsc – 2 miejsca przeznaczone są dla zdobywców pierwszego i drugiego miejsca w konkursie organizowanym przez miesięcznik
psychologiczny Charaktery – „Indeks bez egzaminu” i 10 miejsc dla studentów MISH.

Psychologia

w. M.

120

Ranking wyników ogólnych, obliczonych jako średnia arytmetyczna wyników:
· egzaminu maturalnego z języka polskiego w części wewnętrznej i zewnętrznej
· egzaminu maturalnego z biologii, historii lub matematyki (do wyboru) w części zewnętrznej
· testu percepcji i rozumienia naukowego tekstu z zakresu psychologii. (60 min.)
Preferowane będą wyniki egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym (dotyczy tych egzaminów w odniesieniu do których
kandydat będzie miał możliwość wyboru poziomu egzaminu, tj. egzaminu z języka polskiego w części pisemnej oraz egzaminu z wybranego przedmiotu obowiązkowego).
Wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w roku 2004/05 i wcześniej będą odpowiednio przeliczane, a warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego będzie uzyskanie oceny co najmniej dobrej z każdego egzaminu maturalnego.

Pedagogika
specjalność:
· socjalna i opiekuńcza,
· resocjalizacyjna z profilaktyką
społeczną,
· zdrowia,
· zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym

dz. M

100

Konkurs świadectw – średnia ocen z przedmiotów maturalnych:
Stara matura:
j. polski (część pisemna), j. polski (część ustna) oraz jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka.
Nowa matura:
j. polski (część ustna wewnętrzna), j. polski (część pisemna zewnętrzna) oraz jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Pedagogika
specjalność:
· socjalna i opiekuńcza,
· resocjalizacyjna z profilaktyką
społeczną,
· zdrowia,
· zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym

z. M.

75

Konkurs świadectw – średnia ocen z przedmiotów maturalnych:
Stara matura:
j. polski (część pisemna), j. polski (część ustna) oraz jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka.
Nowa matura:
j. polski (część ustna wewnętrzna), j. polski (część pisemna zewnętrzna) oraz jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Pedagogika
specjalność:
· resocjalizacja
· opiekuńczo-wychowawcza
· wczesnoszkolna

z. MU.

Pedagogika
specjalność:
· Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Wychowanie Przedszkolne
· Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Edukacja Informatyczna

dz. Z.

Pedagogika
specjalność:
· Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Wychowanie Przedszkolne
· Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Edukacja Informatyczna

z. Z.

25
25

Konkurs świadectw – średnia ocen z przedmiotów maturalnych:
Stara matura – j. polski (część pisemna egzaminu maturalnego), j. polski (część ustna egzaminu maturalnego) oraz jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
(Brana będzie pod uwagę najwyższa ocena z egz. pisemnego lub ustnego).
Nowa matura – j. polski (część ustna), j. polski (część pisemna, poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz jeden przedmiot maturalny
do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
Sposób obliczania średniej ocen, będącej podstawą rankingu dla „nowej” matury:
1. Jeżeli kandydat będzie zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym, będzie brany pod uwagę wynik tej części egzaminu maturalnego
a liczba punktów procentowych, stanowiących o obliczeniu średniej ocen będzie mnożona przez przelicznik 2.
Dla poziomu podstawowego – przez przelicznik 1.
2. Ustalenie średniej ocen do rankingu konkursowego zostanie obliczane wg układu przeliczeniowego:
Od 200 punktów do 170 punktów ocena konkursowa 6
Od 169 punktów do 130 punktów cena konkursowa 5
Od 129 punktów do 100 punktów ocena konkursowa 4
Od 99 punktów do 70 punktów ocena konkursowa 3
Od 69 punktów i poniżej ocena konkursowa 0
Średnie ocen konkursowych uzyskanych przez przeliczenie punktów procentowych nowej matury oraz średnie ocen starej matury stanowić będą o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Historia

dz. M.

120

Nowa matura:
Dla kandydatów z „nową maturą” będzie brana pod uwagę ilość punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z historii, języka polskiego i języka obcego.
Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym będzie punktowany podwójnie w stosunku do egzaminu maturalnego zdanego
na poziomie podstawowym.
Stara matura:
Dla kandydatów ze „starą maturą” będzie przeprowadzony test (90 min) z historii z elementami wiedzy o społeczeństwie w oparciu
o wiedzę ze szkoły średniej.

Historia
Ośrodek w Rybniku

dz. Z.

30

Nowa matura:
Dla kandydatów z „nową maturą” będzie brana pod uwagę ilość punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z historii, języka polskiego i języka obcego.
Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym będzie punktowany podwójnie w stosunku do egzaminu maturalnego zdanego
na poziomie podstawowym.
Stara matura:
Dla kandydatów ze „starą maturą” będzie przeprowadzony test (90 min) z historii z elementami wiedzy o społeczeństwie w oparciu
o wiedzę ze szkoły średniej.

100
75
75

25
25

Kryterium podstawowe:
konkurs dyplomów licencjackich z kierunku pedagogika (specjalności: ogólna i odpowiadające studiom uzupełniającym).
Kryterium dodatkowe:
średnia ocena ze studiów licencjackich bądź nauki w Kolegium.
Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów licencjackich lub nauki w Kolegium poświadczone przez władze uczelni/
Kolegium, na której kandydat ukończył studia zawodowe.
Konkurs świadectw – średnia ocen z przedmiotów maturalnych:
Stara matura – j. polski (część pisemna egzaminu maturalnego), j. polski (część ustna egzaminu maturalnego) oraz jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
(Brana będzie pod uwagę najwyższa ocena z egz. pisemnego lub ustnego).
Nowa matura – j. polski (część ustna), j. polski (część pisemna, poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz jeden przedmiot maturalny
do wyboru spośród proponowanych: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
Sposób obliczania średniej ocen, będącej podstawą rankingu dla „nowej” matury:
1. Jeżeli kandydat będzie zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym, będzie brany pod uwagę wynik tej części egzaminu maturalnego
a liczba punktów procentowych, stanowiących o obliczeniu średniej ocen będzie mnożona przez przelicznik 2.
Dla poziomu podstawowego – przez przelicznik 1.
2. Ustalenie średniej ocen do rankingu konkursowego zostanie obliczane wg układu przeliczeniowego:
Od 200 punktów do 170 punktów ocena konkursowa 6
Od 169 punktów do 130 punktów cena konkursowa 5
Od 129 punktów do 100 punktów ocena konkursowa 4
Od 99 punktów do 70 punktów ocena konkursowa 3
Od 69 punktów i poniżej ocena konkursowa 0
Średnie ocen konkursowych uzyskanych przez przeliczenie punktów procentowych nowej matury oraz średnie ocen starej matury stanowić będą o miejscu kandydata na liście rankingowej.
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1

2
dz. MU.

3
30

4
Kryterium przyjęć jest średnia ocen ze studiów licencjackich.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie historii.

Historia
specjalność:
· nauczycielska
· archiwalna

z. M.

150

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z: historii, jęz.
polskiego i jęz. obcego.

Historia
Ośrodek w Rybniku

z. Z.

30

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z: historii, jęz.
polskiego i jęz. obcego.

Filozofia

dz. M.

100

Konkurs świadectw:
· język polski,
· język obcy,
· historia,
· matematyka,
· wiedza o społeczeństwie.

Filozofia
Ośrodek w Rybniku

dz. Z.

30

Konkurs świadectw:
· język polski,
· język obcy,
· historia,
· matematyka,
· wiedza o społeczeństwie.

Filozofia

dz. MU.

30

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen prac licencjackich.
W razie przekroczenia limitu w kwalifikacji (wszystkich kandydatów) uwzględniana będzie średnia ocen studiów licencjackich.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie filozofii.

Filozofia

z. M.

110

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z: jęz. polskiego, historii i jęz. obcego.

Filozofia
Ośrodek w Rybniku

z. Z.

30

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z: jęz. polskiego, historii i jęz. obcego.

Socjologia

dz. M.

75

Nowa matura:
Test ze znajomości współczesnych zagadnień społeczno-kulturowych (50%). Oceny zewnętrzne na świadectwie maturalnym z przedmiotów:
· język polski,
· wiedza o społeczeństwie,
· język obcy.
W przypadku ocen z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym stosowany będzie przelicznik 2.
Stara matura:
Test z historii XIX i XX wieku oraz znajomości współczesnych zagadnień społeczno-kulturowych.

Socjologia
Ośrodek w Rybniku

dz. Z.

50

Nowa matura:
Test ze znajomości współczesnych zagadnień społeczno-kulturowych (50%). Oceny zewnętrzne na świadectwie maturalnym z przedmiotów:
· język polski,
· wiedza o społeczeństwie,
· język obcy.
W przypadku ocen z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym stosowany będzie przelicznik 2.
Stara matura:
Test z historii XIX i XX wieku oraz znajomości współczesnych zagadnień społeczno-kulturowych.

Socjologia
specjalność:
· praca socjalna

dz. Z.

30

· Egzamin ustny z wiedzy o problemach i kwestiach społecznych na podstawie obowiązujących do egzaminu lektur.
Wykaz lektur podany będzie w informatorze dla kandydatów na studia.

Socjologia
specjalność:
· socjologia reklamy i komunikacji
społecznej

dz. Z.

30

· Egzamin ustny z zakresu umiejętności interpretacji tekstów kulturowych i znajomości obowiązujących do egzaminu lektur.
Wykaz lektur podany będzie w informatorze dla kandydatów na studia.

Historia

Socjologia dla absolwentów WZSS UŚ
specjalność:
· zarządzanie pracą socjalną
· socjologia ogólna
· komunikacja społeczna

dz. MU.

Socjologia dla absolwentów socjologicznych
studiów licencjackich w tym Wyższej Szkoły
Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
specjalność:
· socjologia ogólna

dz. MU.

130

Kryterium przyjęć jest średnia ocen z 3-letnich studiów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej
z zakresu znajomości problemów i kwestii społecznych oraz socjologii ogólnej.

Socjologia
Ośrodek w Rybniku

w. Z.

60

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości zagadnień społeczno-kulturowych.

Socjologia
specjalność:
· praca socjalna

z. Z.

85

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu
znajomości problemów i kwestii społecznych, na podstawie obowiązujących do egzaminu lektur.

Socjologia
specjalność:
· socjologia reklamy i komunikacji
społecznej

z. Z.

90

25
25
25

Absolwenci WZSS UŚ praca socjalna oraz socjologia reklamy i komunikacji społecznej legitymujący się średnią od 4,50 mogą ubiegać
się o przyjęcie bez dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych. Pozostali kandydaci będą ubiegać się o przyjęcie na podstawie średniej ocen
z trzech lat WZSS UŚ o specjalności praca socjalna, socjologia reklamy i komunikacja społeczna (i pokrewne kierunki z zakresu komunikacji społecznej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej:
· z zakresu pracy socjalnej w oparciu o podaną literaturę przedmiotu dla specjalności zarządzanie pracą socjalną,
· z zakresu socjologii ogólnej w oparciu o podaną literaturę przedmiotu dla specjalności socjologia ogólna,
· z zakresu komunikacji społecznej i socjologii reklamy w oparciu o podaną literaturę przedmiotu na specjalności komunikacja społeczna.
Wykaz literatury podany będzie w informatorze dla kandydatów na studia.

Wykaz lektur podany będzie w informatorze dla kandydatów na studia.

Socjologia dla absolwentów WZSS UŚ
specjalność:
· socjologia ogólna
· zarządzanie pracą socjalną

luty 2005

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie: rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu
umiejętności interpretacji tekstów kulturowych i znajomości obowiązujących do rozmowy lektur.
Wykaz lektur podany będzie w informatorze dla kandydatów na studia.

z. MU.
60
60

Absolwenci WZSS UŚ praca socjalna oraz socjologia reklamy i komunikacji społecznej legitymujący się średnią od 4,50 mogą ubiegać
się o przyjęcie bez dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych. Pozostali kandydaci będą ubiegać się o przyjęcie na podstawie średniej ocen
z trzech lat WZSS UŚ o specjalności praca socjalna, socjologia reklamy i komunikacja społeczna (i pokrewne kierunki z zakresu komunikacji społecznej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej:
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· komunikacja społeczna
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· z zakresu pracy socjalnej w oparciu o podaną literaturę przedmiotu dla specjalności zarządzanie pracą socjalną,
· z zakresu socjologii ogólnej w oparciu o podaną literaturę przedmiotu dla specjalności socjologia ogólna,
· z zakresu komunikacji społecznej i socjologii reklamy w oparciu o podaną literaturę przedmiotu na specjalności komunikacja społeczna.

Socjologia dla absolwentów socjologicznych
studiów licencjackich w tym Wyższej Szkoły
Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
specjalność:
· socjologia ogólna

z. MU.

150

Kryterium przyjęć jest średnia ocen z 3 lat studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej z zakresu znajomości problemów i kwestii społecznych, socjologii ogólnej.

Politologia

dz. M.

150
+1

Nowa matura:
· Liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie
· oraz test z zakresu wiedzy politologicznej (do 100 pkt.).
Stara matura:
· Test z wiedzy o społeczeństwie (100 pkt.).
· oraz test z zakresu wiedzy politologicznej.

Wykaz literatury podany będzie w informatorze dla kandydatów na studia.

O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów na egzaminach pisemnych – testowych lub na egzaminie maturalnym (matura na poziomie rozszerzonym – liczba uzyskanych punktów będzie liczona podwójnie) i egzaminie testowym.
Z 151 miejsc jedno miejsce przeznaczone jest dla laureata konkursu „Mała Diploma”, bez postępowania kwalifikacyjnego.
Politologia
Ośrodek w Rybniku

dz. Z.

60

Nowa matura:
· Liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie
· oraz test z zakresu wiedzy politologicznej.
Stara matura:
· Test z wiedzy o społeczeństwie (100 pkt.).
· oraz test z zakresu wiedzy politologicznej.
O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów na egzaminach pisemnych – testowych lub na egzaminie maturalnym (matura na poziomie rozszerzonym – liczba uzyskanych punktów będzie liczona podwójnie) i egzaminie testowym.

Politologia

dz. MU.

60

Rozmowa kwalifikacyjna z politologii. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie politologii,
dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Politologia

z. M.

400

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do granicy limitu.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy.
W przypadku braku na świadectwie oceny z wiedzy o społeczeństwie punktowana będzie ocena z geografii (w sytuacji braku ocen z wiedzy
o społeczeństwie i geografii – ocena z historii liczona będzie podwójnie).
Do obliczenia średniej brana pod uwagę będzie wyższa z ocen na świadectwie maturalnym i z egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu.

Politologia

z. MU.

150

Kryterium przyjęć jest średnia ocen ze studiów licencjackich.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie politologii, komunikacji społecznej, dziennikarstwa.

Politologia
Ośrodek w Rybniku

w. Z.

60

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do granicy limitu.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy.
W przypadku braku na świadectwie oceny z wiedzy o społeczeństwie punktowana będzie ocena z geografii (w sytuacji braku ocen z wiedzy
o społeczeństwie i geografii – ocena z historii liczona będzie podwójnie).
Do obliczenia średniej brana pod uwagę będzie wyższa z ocen na świadectwie maturalnym i z egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu.

Prawo

dz. M.

250

Nowa matura:
· Historia – przedmiot na egzaminie maturalnym.
· Test przydatności do zawodu (60 min).
Stara matura:
Test obejmujący historię oraz wiedzę o społeczeństwie. (60 min.)

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Prawo

z. M.

600

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

dz. M.

—

UWAGA:
Uchwałą Senatu UŚ studia w systemie dziennym nie zostaną uruchomione.

Administracja

z. Z.

500

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Administracja

z. MU.

900

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z tytułem licencjata uzyskanym na kierunku administracja. W pierwszej kolejności przyjmowani
będą absolwenci studiów licencjackich, którzy ukończyli studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz kandydaci zgodnie z umowami zawartymi z Rektorami Szkół Wyższych:
Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wyższej Szkoły Ekonomii
i Administracji w Bytomiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

dz. Z.

75

1. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o książce, prasie, bibliotece, predyspozycji zawodowych oraz
a) dla absolwentów ze starą maturą konkurs świadectw z przedmiotów: język polski, język obcy, dodatkowo matematyka lub historia
(osoby z ocenami dopuszczającymi/ miernymi na świadectwie nie będą dopuszczane do postępowania kwalifikacyjnego);
b) dla absolwentów zdających nową maturę konkurs świadectw z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych ze wskazanych
przedmiotów: historii, chemii, biologii, fizyki, informatyki, dowolnego języka obcego.

Administracja
Pod warunkiem uruchomienia

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

W ramach konkursu świadectw z przedmiotów dodatkowych uwzględnia się przedmiot z wymienionych w ppkt. a) i b) z najwyższą oceną.
Podstawą końcowej kwalifikacji jest średnia z sumy ocen z konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

dz. MU.

75

· Konkurs dyplomów ukończenia studiów zawodowych.
· Rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej oraz wybranej specjalizacji.
Podstawą końcowej kwalifikacji jest średnia z sumy ocen z konkursu oceny na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej.
O przyjęcie mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

z. Z.

50

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

z. MU.

25

1. Dla absolwentów ze starą maturą konkurs świadectw z przedmiotów: język polski, język obcy, dodatkowo matematyka lub historia.
2. Dla absolwentów zdających nową maturę konkurs świadectw z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych ze wskazanych
przedmiotów: historii, chemii, biologii, fizyki, informatyki, dowolnego języka obcego.
W ramach konkursu świadectw z przedmiotów dodatkowych uwzględnia się przedmiot z wymienionych w pkt. 1. i 2. z najwyższą oceną.
· Konkurs dyplomów ukończenia studiów zawodowych.
· Rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej oraz wybranej specjalizacji.
Podstawą końcowej kwalifikacji jest średnia z sumy ocen z konkursu oceny na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej.
O przyjęcie mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.
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dz. M.

3
50

4
Nowa matura:
Średnia punktów z przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości.
Stara matura:
Kryterium podstawowe:
Konkurs świadectw z przedmiotów maturalnych: wszystkie oceny z języka polskiego i języka obcego.
Kryterium dodatkowe:
Średnia ocen lub ocena z przedmiotów/przedmiotu wybranych/wybranego na egzaminie maturalnym.

Kulturoznawstwo

dz. M.

100

· Test z wiedzy humanistycznej obejmujący zagadnienia z zakresu kultury (teatr, sztuki plastyczne, film i nowe media) (120 min.)
Punkty zdobyte na teście (50% maksymalnej ilości punktów) dodawane są do punktów obliczanych na podstawie świadectwa kandydata (50% maksymalnej ilości punktów).
· Konkurs świadectw:
Nowa matura:
Konkurs świadectw obejmuje cztery przedmioty ze świadectwa maturalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej: j. polski, historia, j. obcy, wiedza o społeczeństwie.
Jeśli przedmiot jest realizowany na poziomie rozszerzonym ilość punktów na świadectwie mnożymy przez współczynnik 1,5. Średnią podajemy w procentach.
Stara matura:
Konkurs świadectw obejmuje cztery przedmioty ze świadectwa maturalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej: j. polski, historia, j. obcy, wiedza o społeczeństwie.
Jeśli przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie były zdawane na maturze, uzyskaną ocenę mnożymy przez współczynnik 1,5. Ze wszystkich tych przedmiotów obliczana jest ocena średnia, która jest przeliczana na punkty.
Suma zdobytych punktów z konkursu świadectw odpowiedniego dla typu matury i testu decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Kulturoznawstwo

z. M.

75

Nowa matura:
Konkurs świadectw z: j. polskiego, historii i j. obcego.
Stara matura:
Konkurs świadectw z: j. polskiego, historii i j. obcego.

Filologia polska

dz. M.

250

· 50% ocena ze świadectwa maturalnego z języka polskiego („stara matura”, „nowa matura”);
· 50% – rozmowa kwalifikacyjna z obszaru współczesnej humanistyki (kandydat przedstawia do rozmowy 3 tematy z bibliografią).

Filologia polska
(profil podstawowy)
Ośrodek w Rybniku

dz. Z.

75

· 50% ocena ze świadectwa maturalnego z języka polskiego („stara matura”, „nowa matura”);
· 50% – rozmowa kwalifikacyjna z obszaru współczesnej humanistyki (kandydat przedstawia do rozmowy 3 tematy z bibliografią).

dz. MU.

100

Rozmowa kwalifikacyjna z obszaru wybranej specjalności jako sprawdzian predyspozycji intelektualnych kandydata.

Filologia polska

z. M.

75

Konkurs świadectw:
· język polski,
· język obcy,
· historia.

Filologia polska

z. MU.

50

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu przyszłej pracy magisterskiej – do wyboru:
· historia i teoria literatury polskiej,
· językoznawstwo,
· metodyka nauczania języka polskiego.
O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności filologia polska.

Filologia
specjalność:
· angielska
program:
· nauczycielski

dz. Z.

50

Nowa matura:
· Konkurs świadectw, w którym uwzględniane są wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
(w 50%), z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (w 20%) oraz wynik maturalny z języka
polskiego (w 30%). Procenty przelicza się na punkty w relacji 2,5%=1 punkt, tzn. kandydat może uzyskać max. 40 punktów.
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim określająca predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych (20 punktów).
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczone są osoby, które w konkursie świadectw uzyskały minimum 50% punktów.
Stara matura:
· Test kwalifikacyjny ze znajomości języka i kultury angielskiej. (do 150 min.; 0–40 punktów)
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim określająca predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych. (10 punktów)
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim na temat wybranych zagadnień z wiedzy o języku polskim. (10 punktów)
Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczone są osoby, które z testu uzyskały minimum 50% punktów.

Filologia
specjalność:
· angielska
program:
· kultura i literatura brytyjska i amerykańska

dz. M.

25

Nowa matura:
· Konkurs świadectw, w którym uwzględniane są wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
(w 50%), z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (w 20%) oraz wynik maturalny z języka
polskiego (w 30%). Procenty przelicza się na punkty w relacji 2,5%=1 punkt, tzn. kandydat może uzyskać max. 40 punktów.
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim określająca predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych (20 punktów).
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczone są osoby, które w konkursie świadectw uzyskały minimum 50% punktów.
Stara matura:
· Test kwalifikacyjny ze znajomości języka i kultury angielskiej (do 150 min.; 0–40 punktów).
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim określająca predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych (10 punktów).
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim na temat wybranych zagadnień z wiedzy o literaturze polskiej (10 punktów).
Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczone są osoby, które w z testu uzyskały minimum 50% punktów.

Filologia
specjalność:
· angielska
program:
· kultura i literatura brytyjska i amerykańska
Ośrodek w Rybniku

dz. Z.

25

Nowa matura:
· Konkurs świadectw, w którym uwzględniane są wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
(w 50%), z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (w 20%) oraz wynik maturalny z języka
polskiego (w 30%). Procenty przelicza się na punkty w relacji 2,5%=1 punkt, tzn. kandydat może uzyskać max. 40 punktów.
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim określająca predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych (20 punktów).
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczone są osoby, które w konkursie świadectw uzyskały minimum 50% punktów.
Stara matura:
· Test kwalifikacyjny ze znajomości języka i kultury angielskiej (do 150 min.; 0–40 punktów).
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim określająca predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych (10 punktów).
· Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim na temat wybranych zagadnień z wiedzy o literaturze polskiej (10 punktów).
Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczone są osoby, które w z testu uzyskały minimum 50% punktów.

Filologia
specjalność:
· angielska
program:
· tłumaczeniowy – język niemiecki

dz. M.

25

Nowa matura:
· Konkurs świadectw, w którym uwzględniane są wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
(w 50%), z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (w 20%) oraz wynik maturalny z języka
polskiego (w 30%). Procenty przelicza się na punkty w relacji 2,5%=1 punkt, tzn. kandydat może uzyskać max. 40 punktów.
· Sprawdzian predyspozycji w zakresie tłumaczenia (20 punktów).
Sprawdzian predyspozycji uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska minimum 50% punktów.
Kandydaci, którzy uzyskali wynik negatywny ze sprawdzianu predyspozycji w zakresie tłumaczenia, a mają dostatecznie wysoką ilość punktów procentowych (minimum 50%) w konkursie świadectw mogą ubiegać się o przyjęcie na program nauczycielski, tzn. mogą przystąpić

Filologia
specjalność:
· klasyczna

Filologia polska
specjalność:
· komunikacja społeczna
· komparatystyka literacka
· tekstologia i edytorstwo
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do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim określającej predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych stanowiącej kryterium przyjęcia na specjalność nauczycielską.
Stara matura:
· Pisemny test kwalifikacyjny ze znajomości języka i kultury angielskiej (do 150 min.; 0–40 punktów).
· Sprawdzian predyspozycji w zakresie tłumaczenia (20 punktów).
Sprawdzian predyspozycji uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska minimum 50% punktów.
Kandydaci, którzy uzyskali wynik negatywny ze sprawdzianu predyspozycji w zakresie tłumaczenia, a uzyskali minimum 50% punktów z pisemnego testu kwalifikacyjnego znajomości języka i kultury angielskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na program nauczycielski, tzn. mogą
przystąpić do dwóch rozmów kwalifikacyjnych stanowiących kryterium przyjęcia na specjalność nauczycielską.

Filologia
specjalność:
· angielska
program:
· tłumaczeniowy – język arabski

dz. M.

25

Nowa matura:
· Konkurs świadectw, w którym uwzględniane są wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
(w 50%), z ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (w 20%) oraz wynik maturalny z języka
polskiego (w 30%). Procenty przelicza się na punkty w relacji 2,5%=1 punkt, tzn. kandydat może uzyskać max. 40 punktów.
· Sprawdzian predyspozycji w zakresie tłumaczenia (20 punktów).
Sprawdzian predyspozycji uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska minimum 50% punktów.
Kandydaci, którzy uzyskali wynik negatywny ze sprawdzianu predyspozycji w zakresie tłumaczenia, a mają dostatecznie wysoką ilość punktów procentowych (minimum 50%) w konkursie świadectw mogą ubiegać się o przyjęcie na program nauczycielski, tzn. mogą przystąpić
do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim określającej predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych stanowiącej kryterium przyjęcia na specjalność nauczycielską.
Stara matura:
· Pisemny test kwalifikacyjny ze znajomości języka i kultury angielskiej (do 150 min.; 0–40 punktów).
· Sprawdzian predyspozycji w zakresie tłumaczenia (20 punktów).
Sprawdzian predyspozycji uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska minimum 50% punktów.
Kandydaci, którzy uzyskali wynik negatywny ze sprawdzianu predyspozycji w zakresie tłumaczenia, a uzyskali minimum 50% punktów z pisemnego testu kwalifikacyjnego znajomości języka i kultury angielskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na program nauczycielski, tzn. mogą
przystąpić do dwóch rozmów kwalifikacyjnych stanowiących kryterium przyjęcia na specjalność nauczycielską.

Filologia
specjalność:
· angielska

dz. MU.

100

Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych
kandydata (np. konkretny okres w literaturze lub dział językoznawstwa).
Dziedziny do wyboru to:
· literatura i kultura brytyjska,
· literatura i kultura amerykańska,
· metodyka nauczania języków obcych,
· językoznawstwo.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata specjalność: filologia angielska.
Uwaga: Osoby, które otrzymają oceną bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie w zakresie przedmiotów, które objęte były ich egzaminem licencjackim.

Filologia
specjalność:
· angielska

z. MU.

125

Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych
kandydata (np. konkretny okres w literaturze lub dział językoznawstwa).
Dziedziny do wyboru to:
· literatura i kultura brytyjska,
· literatura i kultura amerykańska,
· metodyka nauczania języków obcych,
· językoznawstwo.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata specjalność: filologia angielska.
Uwaga: Osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ, będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie w zakresie przedmiotów, które objęte były ich egzaminem licencjackim.

Filologia
specjalność:
· angielska
program: język angielski

z. MU.

25

Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań badawczych kandydata.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie angielskiego języka biznesu/handlowego.

Filologia
specjalność:
· romańska

dz. Z.

25

Nowa matura:
Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego.
Preferowany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym; punkty procentowe uzyskane z tego egzaminu będą pomnożone przez współczynnik 1,5.
Stara matura:
Egzamin pisemny (180 min.) i ustny z języka francuskiego.

Filologia
specjalność:
· romańska

dz. MU.

50

Egzamin ustny – do wyboru:
· językoznawstwo,
· historia literatury francuskiej,
· metodyka nauczania języka francuskiego.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata, specjalność: filologia romańska lub język francuski.

Filologia
specjalność:
· romańska

z. MU.

25

Egzamin ustny – do wyboru:
· językoznawstwo,
· historia literatury francuskiej,
· metodyka nauczania języka francuskiego.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata, specjalność: filologia romańska lub język francuski.

Filologia
specjalność:
· język francuski

dz. Z.

25

Nowa matura:
Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego.
Preferowany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym; punkty procentowe uzyskane z tego egzaminu będą pomnożone przez współczynnik 1,5.
Stara matura:
Egzamin pisemny (180 min.) i ustny z języka francuskiego.

Filologia
specjalność:
· język francuski
Ośrodek w Rybniku

dz. Z.

25

Nowa matura:
Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego.
Preferowany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym; punkty procentowe uzyskane z tego egzaminu będą pomnożone przez współczynnik 1,5.
Stara matura:
Egzamin pisemny (180 min.) i ustny z języka francuskiego.

Filologia
specjalność:
· język francuski

dz. MU.

25

Egzamin ustny – do wyboru:
· językoznawstwo,
· historia literatury francuskiej,
· metodyka nauczania języka francuskiego.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata, specjalność: język francuski.

dz. Z.

25

Nowa matura:
Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego.
Preferowany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym; punkty procentowe uzyskane z tego egzaminu będą pomnożone przez współczynnik 1,5.

Filologia
specjalność:
· włoska

10
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Stara matura:
Egzamin pisemny (180 min.) i ustny z języka włoskiego.

Filologia
specjalność:
· włoska

Filologia
specjalność:
· język hiszpański

dz. MU.

dz. Z.

50

Egzamin ustny – do wyboru:
· językoznawstwo,
· historia literatury włoskiej,
· metodyka nauczania języka włoskiego.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata, specjalność: filologia włoska lub język włoski.
Nowa matura:
· 50% punktów z wyników egzaminu maturalnego z języka obcego do wyboru: język hiszpański, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski,
włoski na poziomie rozszerzonym,
· 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej w wybranym języku obcym.
Stara matura:
· Egzamin pisemny (180 min.) i ustny z języka obcego do wyboru: język hiszpański, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

25

Filologia
specjalność:
· język hiszpański

dz. MU.

25

Egzamin ustny – do wyboru:
· językoznawstwo,
· historia literatury hiszpańskiej,
· metodyka nauczania języka hiszpańskiego,
· przekładoznawstwo.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności: język hiszpański.

Filologia
specjalność:
· język hiszpański

z. Z.

25

Nowa matura:
Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka obcego do wyboru: język hiszpański, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski.
Preferowany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym; punkty procentowe uzyskane z tego egzaminu będą pomnożone przez współczynnik 1,5.
Stara matura:
Egzamin pisemny (180 min.) i ustny z języka obcego do wyboru: język hiszpański, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Filologia
specjalność:
· germańska (nauczycielska)

dz. M.

50

Nowa matura:
· Podstawę przyjęcia na studia, w ramach miejsc dostępnych, stanowić będą wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych
przez kandydata na egzaminie maturalnym: język niemiecki.
Kandydaci, którzy nie będą zdawać na egzaminie maturalnym języka niemieckiego przystępują do egzaminu wraz z kandydatami ze starą maturą.
Stara matura:
· Test sprawności językowej w zakresie gramatyki języka niemieckiego. (120 min.)
· Ustny test ze sprawności językowej w zakresie języka niemieckiego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 40% punktów z egzaminu pisemnego.

Filologia
specjalność:
· kultura i literatura krajów niemieckiego
obszaru językowego

dz. M.

50

Nowa matura:
· Podstawę przyjęcia na studia, w ramach miejsc dostępnych, stanowić będą wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych
przez kandydata na egzaminie maturalnym – język niemiecki.
Kandydaci, którzy nie będą zdawać na egzaminie maturalnym języka niemieckiego przystępują do egzaminu wraz z kandydatami ze starą maturą.
Stara matura:
· Test sprawności językowej w zakresie gramatyki języka niemieckiego. (120 min.)
· Ustny test ze sprawności językowej w zakresie języka niemieckiego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 40% punktów z egzaminu pisemnego.

Filologia
specjalność:
· germańska (translatoryka) dla absolwentów
Kolegium Języka Biznesu UŚ, wyższych szkół zawodowych i z tytułem licencjata uzyskanym na UŚ

z. MU.

50

Egzamin pisemny sprawdzający predyspozycje translatorskie. (120 min.) O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom
licencjata o specjalności – język niemiecki.

Filologia
specjalność:
· germańska (nauczycielska) dla absolwentów
wyższych szkół zawodowych i z tytułem licencjata
uzyskanym na UŚ

z. MU.

75

Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej – do wyboru:
· kultura i literatura niemiecka,
· metodyka nauczania języka niemieckiego,
· językoznawstwo niemieckie.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności – filologia germańska.

Filologia
specjalność:
· rosyjska

dz. M.

25

Nowa matura:
· 50% punktów z oceny z języka rosyjskiego (program rozszerzony) na świadectwie maturalnym. W przypadku kandydatów, którzy zdali
język rosyjski na poziomie podstawowym bierze się dodatkowo pod uwagę wynik egzaminu z języka polskiego,
· 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim.
Stara matura:
· Egzamin pisemny sprawdzający umiejętności z zakresu języka rosyjskiego. (180 min.)

Filologia
specjalność:
· języki wschodniosłowiańskie

dz. Z.

25

Nowa matura:
· 50% punktów z oceny z języka rosyjskiego (program rozszerzony) na świadectwie maturalnym. W przypadku kandydatów, którzy zdali
język rosyjski na poziomie podstawowym bierze się dodatkowo pod uwagę wynik egzaminu z języka polskiego.
· 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim.
Stara matura:
· Egzamin pisemny sprawdzający umiejętności z zakresu języka rosyjskiego. (180 min.)

Filologia
specjalność:
· języki wschodniosłowiańskie

dz. MU.

25

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności – języki wschodniosłowiańskie w UŚ.

Filologia
specjalność:
· język rosyjski od podstaw

dz. Z.

50

Nowa matura
· 50% punktów z oceny z języka zachodnioeuropejskiego (angielski, niemiecki, francuski (program rozszerzony) na świadectwie maturalnym.
W przypadku kandydatów, którzy zdali język zachodnioeuropejski na poziomie podstawowym bierze się dodatkowo pod uwagę wynik
egzaminu z języka polskiego.
· 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej w języku zachodnioeuropejskim (angielski, niemiecki, francuski).
Stara matura
· Egzamin pisemny sprawdzający umiejętności z zakresu jednego wybranego języka zachodnioeuropejskiego: angielskiego, francuskiego
lub niemieckiego. (180 min.)

Filologia
specjalność:
· język rosyjski od podstaw

dz. MU.

25

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności – język rosyjski od podstaw w UŚ.

Filologia
specjalność:
· tłumacz języka rosyjskiego

z. MU.

25

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie języka rosyjskiego w Instytucie Filologii
Wschodniosłowiańskiej UŚ lub Kolegium Języka Biznesu UŚ.

luty 2005
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1
Filologia
specjalność:
· język rosyjski od podstaw

2
z. Z.

3
50

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Filologia
specjalność:
· języki wschodniosłowiańskie

z. Z.

25

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Filologia
specjalność:
· słowiańska
specjalizacje:
· chorwacka
· słowacka
· słoweńska

dz. Z.

Filologia
specjalność:
· słowiańska
specjalizacje:
· chorwacka
· słowacka
· czeska
· słoweńska

dz. MU.

Filologia
specjalność:
· słowiańska
specjalizacje:
· chorwacka
· czeska

z. Z.

Geografia

dz. Z.

25
25
25

4

Nowa matura:
· Podstawą do przyjęcia są wyniki uzyskane przez kandydata z dowolnego języka obcego (na poziomie rozszerzonym) na świadectwie
maturalnym.
· W przypadku kandydatów, którzy zdali język obcy na poziomie podstawowym bierze się dodatkowo pod uwagę wynik egzaminu z języka
polskiego (na poziomie rozszerzonym).
Uwaga: Wybór specjalizacji należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia.
Stara matura:
· Test z wybranego języka obcego: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski (zakres szkoły średniej).
Test uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 50% punktów.
Uwaga: Wybór specjalizacji należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia.
Jeśli liczba kandydatów na określoną specjalizację przekroczy limit przyjęć (25 osób), Komisja Rekrutacyjna może zastosować ranking
punktów.
Egzamin ustny:
· historia literatury pierwszego języka kierunkowego,
· gramatyka opisowa pierwszego języka kierunkowego.

25
20
25
25
Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z: dowolnego
języka obcego i języka polskiego.
25
25
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
100

Kwalifikacja będzie dwuetapowa i obejmie:
Etap I: Konkurs świadectw:
Geografia, biologia (I priorytet) chemia (II priorytet) – przedmioty główne oraz dwa przedmioty dodatkowe spośród czterech: matematyka,
informatyka, fizyka, (biologia lub chemia) – uwzględnione będą najwyższe oceny.
Etap II: Rozmowę kwalifikacyjną:
Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter interdyscyplinarny i jej celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku geograficznym.
Stara matura:
Konkurs świadectw odbywa się przez przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty. Do przeliczenia brane są pod uwagę oceny
z dwóch przedmiotów głównych oraz oceny z dwóch przedmiotów dodatkowych spośród czterech wyżej wymienionych. Do drugiego etapu kwalifikacji będą przyjmowane osoby z liczbą punktów nie mniejszą niż 30 (max. ilość punktów możliwych do zdobycia po pierwszym
etapie kwalifikacji wynosi 100).
Punktacja uwzględniająca skalę ocen od 2 do 6:
geografia/biologia/chemia
ocena – punkty
6 – 30
5 – 25
4 – 20
3 – 15
2–5

matematyka/fizyka/informatyka/biologia lub chemia
ocena – punkty
6 – 20
5 – 15
4 – 10
3–5
2–2

Zakres ocen z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi od 2 do 6. Punktacja ocen za rozmowę kwalifikacyjną jest następująca: 6 – 100p.; 5 – 75p.;
4 – 50p.; 3 – 25p.; 2 – 10p.
Max. ilość punktów możliwych do zdobycia po dwóch etapach kwalifikacji wynosi 200.
Nowa matura:
Konkurs świadectw odbywa się przez przeliczenie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz ze świadectwa dojrzałości z tych samych przedmiotów i według zasad, jak dla kandydatów ze „starą maturą”. Obowiązywać będą te same zasady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.
Obliczana będzie w przypadku każdego kandydata, suma punktów wynikająca z konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej.
Geografia

dz. MU.

150

Kryterium przyjęć jest:
1. Ocena pracy licencjackiej.
2. Średnia ocen ze studiów licencjackich.
3. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłej pracy magisterskiej.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom licencjata w zakresie geografii i dyscyplin pokrewnych wchodzących
w zakres geografii tj.: geologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna.
Ostateczny wynik kwalifikacji stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt. 2 oraz 1/4 ocen wymienionych w pkt. 1 oraz 3.
Od kandydatów nie mogących wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych.

Geologia

dz. Z.

120

Konkurs świadectw:
· matematyka, geografia – przedmioty główne
· oraz dwa przedmioty dodatkowe spośród czterech: fizyka, chemia, biologia, elementy informatyki – uwzględnione będą najwyższe
oceny.
Stara matura:
Konkurs świadectw odbywa się przez przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty. Do przeliczenia brane są pod uwagę oceny
z dwóch przedmiotów głównych oraz oceny z dwóch przedmiotów dodatkowych spośród czterech wyżej wymienionych. Na studia będą
przyjmowane osoby z największą liczbą punktów (max. 100 punktów, jednakże z nie mniejszą niż 30 punktów).
Punktacja uwzględniająca skalę ocen od 2 do 6:
matematyka i geografia
ocena – punkty
6 – 30
5 – 25
4 – 20
3 – 15
2–5

fizyka/chemia/biologia/elementy informatyki
ocena – punkty
6 – 20
5 – 15
4 – 10
3–5
2–2

Nowa matura:
Konkurs świadectw odbywa się przez przeliczenie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz ze świadectwa dojrzałości z tych samych
przedmiotów i według zasad, jak dla kandydatów ze „starą maturą”.

12

www.gu.us.edu.pl

1
Geologia

Geologia
specjalność:
· geofizyka

2
dz. MU.

3
100

4
Kryterium przyjęć jest:
1. Ocena pracy dyplomowej.
2. Średnia ocen ze studiów zawodowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłej pracy magisterskiej.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom licencjata lub inżyniera w zakresie geologii.
Ostateczny wynik kwalifikacji stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt. 2 oraz 1/4 ocen wymienionych w pkt. 1 i 3
Od kandydatów nie mogących wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych.

dz. M.

80

Konkurs świadectw:
· matematyka, fizyka, (przedmioty główne),
· chemia lub geografia (przedmiot dodatkowy – uwzględniona będzie ocena wyższa).
Konkurs świadectw odbywa się przez przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty. Na studia przyjmowane będą osoby z największą liczbą punktów (max 70 punktów, jednakże z nie mniejszą niż 25 punktów).
Punktacja uwzględniająca skalę ocen od 2 do 6:
matematyka
ocena – punkty
6 – 30
5 – 25
4 – 20
3 – 15
2 – 10

Geografia

z. Z.

175

Geografia

z. MU.

150

fizyka
ocena – punkty
6 – 30
5 – 25
4 – 20
3 – 15
2 – 10

geografia lub chemia
ocena – punkty
6 – 10
5–8
4–6
3–4
2–2

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu przyjęć (wszystkich kandydatów) obowiązywać będzie konkurs świadectw, przy czym punktowanych zostanie
5 przedmiotów z najwyższymi ocenami, spośród następujących: język polski, matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
Studia będą uruchomione przy liczbie co najmniej 100 kandydatów.

Geologia

z. MU.

36

Kryterium przyjęć jest:
1. Ocena pracy licencjackiej .
2. Średnia ocen ze studiów licencjackich.
3. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłej pracy magisterskiej.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom licencjata w zakresie geografii i dyscyplin pokrewnych wchodzących
w zakres geografii tj.: geologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna. Ostateczny wynik kwalifikacji stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt. 2 oraz 1/4 ocen wymienionych w pkt. 1 oraz 3.
Od kandydatów nie mogących wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych.
Kryterium przyjęć jest:
1. Ocena pracy dyplomowej.
2. Średnia ocen ze studiów zawodowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłej pracy magisterskiej.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata lub inżyniera w zakresie geologii. Ostateczny wynik kwalifikacji stanowi sumę 1/2 oceny wym. w pkt. 2 oraz 1/4 ocen wym. w pkt. 1 i 3.
Od kandydatów nie mogących wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych.

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
Edukacja Techniczno-Informatyczna
specjalność:
· technika i informatyka
· nauka o materiałach i informatyka

dz. M.

150
w tym
75
75

Informatyka
(Wydz. Informatyki i Nauki o Materiałach)

dz. Z.

100

Konkurs świadectw:
· matematyka,
· fizyka,
· informatyka.
Dla kandydatów z nową maturą uwzględniane są dwa składniki w kwalifikacji:
· Wynik procentowy matury z matematyki pm – poziom podstawowy lub rm – poziom rozszerzony,
· Wynik procentowy matury z informatyki ri – poziom rozszerzony, z odpowiednimi wagami.
Wynik procentowy kwalifikacji oblicza się wg wzoru:
0,3 pm + 0,7 ri
0,7 rm + 0,3 ri
Przykład: Kandydat zdał maturę z matematyki na poziomie podstawowym pm = 60% i informatyki na poziomie rozszerzonym ri = 90%.
Jego wynik procentowy kwalifikacji wynosi:
0,3 x 60% + 0,7 x 90% = 81%
Uwaga: Jeśli kandydat nie zdawał matury z informatyki, wówczas jego wynik procentowy z tego przedmiotu wynosi 0.
Dla kandydatów ze starą maturą kwalifikację przeprowadza się na podstawie testu z matematyki.

Informatyka

dz. MU.

125

Egzamin ustny z informatyki.
Ze 125 miejsc – 25 na specjalizację informatyka w Naukach Eksperymentalnych oraz 50 dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku informatyka Wydz. Informatyki i Nauki o Materiałach.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

z. M.

150

Konkurs świadectw:
· matematyka,
· fizyka,
· informatyka.

Informatyka

z. Z.

100

Konkurs świadectw:
· fizyka,
· matematyka,
· informatyka.

Informatyka

z. MU.

100

Konkurs dyplomów studiów licencjackich.

Organizacja produkcji filmowej
i telewizyjnej

dz. Z.

30

Etap I
Pisemny sprawdzian:
· Test humanistyczny (wiedza o filmie i mediach). (90 min.)
· Test predyspozycji do zawodu, (90 min.)
· Wstępna rozmowa kwalifikacyjna.
Etap II
Egzamin ustny:
· Wiedza o filmie i mediach.
· Praktyczny sprawdzian przydatności zawodowej.

Organizacja produkcji filmowej
i telewizyjnej

z. Z.

90

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia limitu
kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu predyspozycji do zawodu.

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI

luty 2005
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1
Realizacja obrazu filmowego,
telewizyjnego i fotografia

2
dz. Z.

3
8

4
Wstępna kwalifikacja na podstawie przedstawionych prac własnych.
Etap I
Sprawdzian uzdolnień, w tym:
· reportaż fotograficzny,
· test wiedzy humanistycznej (film, fotografia, wiedza o mediach). (90 min.)
Etap II
Egzamin pisemny:
· analiza warsztatowa obrazu filmowego. (90 min.)
Etap III
Egzamin ustny:
· realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego,
· wiedza o sztuce filmowej, fotografii i technikach audiowizualnych.

Realizacja obrazu filmowego,
telewizyjnego i fotografia

dz. MU.

10

Rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne i fotografie.

Reżyseria

dz. M.

8

Wstępna kwalifikacja na podstawie złożonych prac własnych.
Etap I
· Pisemny test predyspozycji do zawodu. (180 min.)
· Test wiedzy humanistycznej (wiedza o filmie teatrze i mediach). (60 min.)
Etap II
Egzamin pisemny:
· zadanie analityczno-scenariopisarskie. (180 min.)
Egzamin ustny:
· zadania montażowe, zadanie inscenizacyjne. (kadr)
· Obrona prac własnych.
Etap III
Praktyczny sprawdzian umiejętności zawodowych:
· Reportaż fotograficzny,
· Scenka teatralna.

Teologia
specjalność:
· pastoralna
· nauczycielska
· ogólna

dz. M.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

50
50
50

Kryterium przyjęć jest:
1.
a) Stara matura – średnia ocen z języka polskiego z egzaminu maturalnego (część pisemna i ustna – ocena celująca liczona jest
jako „5”);
b) Nowa matura – uznanie wyniku egzaminu z języka polskiego części zewnętrznej zgodnie ze skalą:
Punkty %
91% – 100%
71% – 90%
51% – 70%
powyżej 35%

ocena
6,0
5,0
4,0
3,0

2. rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe wiadomości religijne z zakresu szkoły średniej.
Ostateczny wynik stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt. 1 i 1/2 oceny wymienionej w pkt. 2.
Teologia
specjalność:
· nauczycielska
Katowice i Rybnik
· nauczycielska

z. M.

100

z. MU.

25

Rozmowa kwalifikacyjna:
· motywacje wyboru studiów,
· dotychczasowa formacja religijna,
· podstawowe wiadomości z zakresu religii,
· czy kandydat akceptuje katolicki charakter studiów i zasady moralności chrześcijańskiej.
O przyjęcie na studia MU mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata teologii, pedagogiki religijnej i katechetyki.
KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU

—

—

—

UWAGA:
Uchwałą Senatu UŚ od roku akad. 2005/2006 nabór do Kolegium Języka Biznesu zostaje zawieszony.

Zarządzanie i marketing

dz. Z.

90

Konkurs świadectw z przedmiotów:
· język polski,
· matematyka,
· jeden z trzech przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.
Wagę oceny z matematyki i najwyższej z ocen jednego z trzech przedmiotów (historia, wiedza o społeczeństwie, geografia) zwiększa się
1,5 razy, gdy przedmiot był zdawany jako maturalny.

Zarządzanie i marketing

dz. MU.

130

Nie więcej niż 50 miejsc bez postępowania kwalifikacyjnego dla absolwentów Szkoły Zarządzania UŚ, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005 oraz uzyskali średnią ocen ze studiów nie mniejszą niż 4,0. O zakwalifikowaniu na listę przyjętych decyduje
miejsce zajęte przez kandydata na liście rankingowej.
Kryterium przyjęć pozostałych kandydatów stanowi wynik egzaminu pisemnego – testowego z nauki o zarządzaniu. (60 min.)
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci uczelni państwowych i niepaństwowych, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku zarządzanie i marketing oraz absolwenci UŚ, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku fizyka specjalność ekonofizyka.
Osoby z dyplomem licencjata w zakresie ekonofizyki po przyjęciu na studia MU zobowiązane będą do zaliczenia w ramach indywidualnej
organizacji studiów (IOS) różnic programowych określonych przez Szkołę Zarządzania.

Kolegium Języka Biznesu
specjalność: język handlowy
· język angielski
· język rosyjski (od podstaw)

Nabór zawieszony

—

UWAGA:
Uchwałą Senatu UŚ od roku akad. 2005/2006 nabór do Kolegium Języka Biznesu zostaje zawieszony.

Kolegium Języka Biznesu
specjalność: język handlowy
· język angielski
· język rosyjski (zaawansowany)
· język rosyjski (dla początkujących)

SZKOŁA ZARZĄDZANIA

Zarządzanie i marketing
Szkoła Zarządzania w Chorzowie
Ośrodek w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzanie i marketing

14

z. Z.

z. MU.

60
60

140

Konkurs świadectw z przedmiotów:
· język polski,
· matematyka,
· jeden z trzech przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.
Wagę oceny z matematyki i najwyższej z ocen jednego z trzech przedmiotów (historia, wiedza o społeczeństwie, geografia) zwiększa się
1,5 razy, gdy przedmiot był zdawany jako maturalny.
Studia zostaną uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów.
Kryterium przyjęć jest średnia ocen ze studiów licencjackich.
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci uczelni państwowych i niepaństwowych, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku zarządzanie i marketing oraz absolwenci UŚ, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku fizyka specjalność ekonofizyka.
Osoby z dyplomem licencjata w zakresie ekonofizyki po przyjęciu na studia MU zobowiązane będą do zaliczenia w ramach indywidualnej
organizacji studiów (IOS) różnic programowych określonych przez Szkołę Zarządzania.

www.gu.us.edu.pl
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Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Humanistyczne

2
dz. M.

3
4
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
20

Nowa matura:
1. Konkurs świadectw: język polski, język obcy, historia. Co najmniej 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym. Sposób przeliczenia
wyników na punkty: program rozszerzony – wynik % podzielony przez 10, program podstawowy – wynik % podzielony przez 14. Max
30 punktów.
2. Zintegrowany test wiedzy humanistycznej obejmujący elementy wiedzy o kulturze polskiej. Max 40 punktów.
3. Rozmowa kwalifikacyjna na jeden z dwu zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej. Oceniana punktowo
– max punktów 30.
Warunek dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej – osiągnięcie z części 1–2 co najmniej 50 punktów.
Stara matura:
Jak wyżej.
Sposób przeliczenia ocen ze świadectwa maturalnego na punkty:
celujący –10 p., bdb – 8 p., db – 6 p., dst – 4 p.

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Matematyczno-Przyrodnicze

dz. M.

20

Nowa matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 – wskazane przez kandydata – spośród następujących przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka. Liczbę punktów L za świadectwo oblicza się w następujący sposób.
1. Jeżeli kandydat zdawał tylko jeden z wymienionych przedmiotów na maturze, to wynik procentowy A z przedmiotu zdawanego na maturze
i ocenę B z drugiego przedmiotu przelicza się na punkty wg wzoru:
L = a*A + 2*B.
2. Jeżeli kandydat zdawał dwa z wymienionych przedmiotów na maturze, to uzyskane wyniki procentowe A i C przelicza się na punkty wg
wzoru:
L = a*A + c*C.
Współczynniki wagowe a i c we wzorach z punktów 1 i 2 wynoszą odpowiednio 3/8, jeśli przedmiot był zdawany na poziomie podstawowym lub 1/2, jeśli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym.
Stara matura:
Konkurs świadectw obejmuje 2 – wskazane przez kandydata – spośród następujących przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.
Jeśli przedmiot był zdawany na maturze, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Oceny A, B z wybranych dwóch przedmiotów przeliczane są na punkty wg następującego algorytmu:
L = 4*(A+B).

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH
Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
specjalność:
· politologia

dz. MU.

50

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej

dz. M.

20

Sprawdzian praktyczny polegający na ocenie predyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych (z elementami harmonii) oraz ocenie przygotowania w zakresie gry na instrumencie głównym.
Test z historii muzyki* zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii. (2 x 45 min)
*) Uznajemy wyniki starej i nowej matury, biorąc pod uwagę wyniki z przedmiotu do wyboru: Historia muzyki. W przypadku, gdy na
świadectwie maturalnym nie będzie oceny pozytywnej, bądź w przypadku nowej matury minimalnego progu 30% z ww. przedmiotu,
kandydat musi przystąpić do egzaminu z Historii muzyki. Kandydat, który zdał egzamin dojrzałości z Historii muzyki będzie zwolniony
wyłącznie z tej części testu pisemnego, która dotyczy wiedzy z Historii muzyki.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej

dz. Z.

30

Sprawdzian praktyczny polegający na ocenie predyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych oraz ocenie przygotowania w zakresie gry na instrumencie głównym.
Test z historii muzyki*, zasad muzyki i kształcenia słuchu. (60 min)
*) Uznajemy wyniki starej i nowej matury, biorąc pod uwagę wyniki z przedmiotu do wyboru: Historia muzyki. W przypadku, gdy na
świadectwie maturalnym nie będzie oceny pozytywnej, bądź w przypadku nowej matury minimalnego progu 30% z ww. przedmiotu,
kandydat musi przystąpić do egzaminu z Historii muzyki. Kandydat, który zdał egzamin dojrzałości z Historii muzyki będzie zwolniony
wyłącznie z tej części testu pisemnego, która dotyczy wiedzy z Historii muzyki.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej

dz. MU.

20

Sprawdzian praktyczny polegający na ocenie predyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych (z elementami harmonii) oraz ocenie przygotowania w zakresie gry na instrumencie głównym.
Test z historii muzyki, zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii. (2 x 45 min)
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, posiadający dyplom licencjata kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej

z. Z.

30

Egzamin ustny z kształcenia słuchu.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej

z. MU.

20

Sprawdzian praktyczny polegający na ocenie predyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych (z elementami harmonii) oraz ocenie przygotowania w zakresie gry na instrumencie głównym.
Test z historii muzyki, zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii. (2 x 45 min)
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, posiadający dyplom licencjata kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Instrumentalistyka
specjalności:
· Fortepian
· Skrzypce
· Organy
· Gitara

dz. Z.

6

Egzamin praktyczny – gra na instrumencie, czytanie a’vista, kształcenie słuchu.
Test z historii muzyki*, zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii. (2 x 45 min)
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i humanistycznej.
*) Uznajemy wyniki starej i nowej matury, biorąc pod uwagę wyniki z przedmiotu do wyboru: Historia muzyki. W przypadku, gdy na
świadectwie maturalnym nie będzie oceny pozytywnej, bądź w przypadku nowej matury minimalnego progu 30% z ww. przedmiotu,
kandydat musi przystąpić do egzaminu z Historii muzyki. Kandydat, który zdał egzamin dojrzałości z Historii muzyki będzie zwolniony
wyłącznie z tej części testu pisemnego, która dotyczy wiedzy z Historii muzyki.

Instrumentalistyka
specjalności:
· Fortepian
· Skrzypce

z. Z.

15

Egzamin praktyczny – gra na instrumencie, czytanie a’vista, kształcenie słuchu.
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i humanistycznej.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

dz. M.

60

Etap I – przegląd teczek z pracami domowymi w obecności kandydata.
Etap II – egzamin praktyczny z:
· rysunku (studium postaci) – 5 godz.
· malarstwa (martwa natura) – 5 godz.
Do wyniku egzaminu doliczone są punkty za średnią ocen (z wybranych dwóch spośród następujących przedmiotów: język polski, wiedza o kulturze, historia sztuki, historia) bądź wynik egzaminu z historii sztuki dla osób, które wybrały ten przedmiot w ramach „nowej matury”.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

z. M.

90

Etap I – egzamin praktyczny z:
· rysunku (martwa natura) – 3 godz.
· malarstwa (martwa natura) – 3 godz.
Do wyniku egzaminu doliczone są punkty za średnią ocen (z wybranych dwóch spośród następujących przedmiotów: język polski, wiedza o kulturze, historia, historia sztuki) bądź wynik egzaminu z historii sztuki dla osób, które wybrały ten przedmiot w ramach „nowej
matury”.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim ze znajomości historii, kultury i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Francji.
Kandydaci powinni mieć ukończone dwa lata dziennych wyższych studiów magisterskich na dowolnym kierunku lub są absolwentami szkoły wyższej lub ukończyli 3-let. kolegium językowe i uzyskali dyplom licencjata.
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY – FILIA W CIESZYNIE

luty 2005
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1
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

2
z. MU.

3
100

4
Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
lub kierunku pokrewnego (malarstwo, grafika, rzeźba, wychowanie plastyczne).

Grafika

dz. M.

25

Etap I – przegląd teczek z pracami domowymi w obecności kandydata
Etap II – egzamin praktyczny z:
· rysunku (studium postaci) – 5 godz.
· rysunku (martwa natura) – 2 godz.
· malarstwa (martwa natura) – 5 godz.
Do wyniku egzaminu doliczone są punkty za średnią ocen (z wybranych dwóch spośród następujących przedmiotów: język polski,
wiedza o kulturze, historia sztuki, historia) bądź wynik egzaminu z historii sztuki dla osób, które wybrały ten przedmiot w ramach
„nowej matury”.

Etnologia

dz. Z.

50

Wypowiedź pisemna sprawdzająca poziom wiedzy ogólnej z zakresu problematyki społeczno-kulturowej. (60 min.)

Etnologia

z. M.

40

Rozmowa dotycząca kultury ludowej (pytania z zakresu literatury obowiązkowej i literatury do wyboru) oraz humanistycznych zainteresowań kandydata.

Pedagogika
specjalność:
· ogólnopedagogiczna
· pedagogika szkolna i wychowanie
przedszkolne
Filia w Cieszynie

dz. M.

40

Wypowiedź pisemna w zakresie zintegrowanych nauk humanistycznych w oparciu o wskazaną literaturę (lista lektur podana w informatorze dla kandydatów na studia) – (60 min.) oraz rozmowa dotycząca predyspozycji do zawodu.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać max. 70 pkt: za test 50, za rozmowę kwalifikacyjną 20. Za pozytywne zaliczenie
każdej części egzaminu uważane będzie uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z tej części egzaminu.
Liczba zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej według której następują przyjęcia do wypełnienia limitu.

Pedagogika
specjalność:
· ogólnopedagogiczna
· pedagogika szkolna i wychowanie
przedszkolne
Nabór w Ośrodku Działalności Dydaktycznej
w Jastrzębiu-Zdroju tylko na studia dzienne zawodowe w wysokości 50% limitu.

dz. Z.

50

Wypowiedź pisemna w zakresie zintegrowanych nauk humanistycznych w oparciu o wskazaną literaturę (lista lektur podana w informatorze dla kandydatów na studia) – (60 min.) oraz rozmowa dotycząca predyspozycji do zawodu.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać max. 70 pkt: za test 50, za rozmowę kwalifikacyjną 20. Za pozytywne zaliczenie
każdej części egzaminu uważane będzie uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z tej części egzaminu.
Liczba zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej według której następują przyjęcia do wypełnienia limitu.

Pedagogika
specjalność:
· pedagogika szkolna i wychowanie
przedszkolne
· praca socjalno-opiekuńcza
i wychowawcza

dz. MU.

40

Na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu licencjackiego oraz ostatecznego wyniku studiów zawodowych.

Pedagogika
specjalność:
· animacja społeczno-kulturalna

dz. M.

50

Praca pisemna ukazująca zainteresowania kandydata kulturą. (120 min.)
Rozmowa z wykorzystaniem informacji i dokumentów dotyczących własnej aktywności kulturalno-społecznej kandydata (współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi, uczestnictwa w kołach zainteresowań, działań kulturalno-społecznych z dziećmi i młodzieżą, itp.).

Pedagogika
specjalność:
· edukacja filozoficzno-społeczna

dz. M.

30

Wypowiedź pisemna w zakresie zintegrowanych nauk humanistycznych (60 min.)
Rozmowa dotycząca aktualnych problemów etycznych, kulturowych i społecznych. Głównym jej celem jest sprawdzenie umiejętności dostrzegania i formułowania tych problemów oraz zdolności kandydata do spójnego uzasadniania swoich przekonań.
Wypowiedź pisemna będzie punktowana według tabeli zawartej w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu.

Pedagogika
specjalność:
· edukacja religijna

dz. M.

25

Praca pisemna ze znajomości Biblii i historii Kościoła (60 min.). Rozmowa sprawdzająca ogólne wiadomości o Kościele (w zależności od
wyznania) oraz podstawowe wiadomości z historii biblijnej i Katechizmu.
Praca będzie punktowana według tabeli zawartej w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu.

Pedagogika
specjalność:
· ogólnopedagogiczna
· pedagogika szkolna i wychowanie
przedszkolne
Filia w Cieszynie

z. M.

65

Na podstawie konkursu świadectw dojrzałości: język polski i jeden z przedmiotów: biologia, historia, geografia, język obcy
Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym i na świadectwie maturalnym z języka polskiego i wybranego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3, 2.

Pedagogika
specjalność:
· ogólnopedagogiczna
· pedagogika szkolna i wychowanie
przedszkolne
Nabór w Ośrodku Działalności Dydaktycznej
w Jastrzębiu-Zdroju tylko na studia zaoczne zawodowe w wysokości 50% limitu.

z. Z.

100

Na podstawie konkursu świadectw dojrzałości: język polski i jeden z przedmiotów: biologia, historia, geografia, język obcy
Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym i na świadectwie maturalnym z języka polskiego i wybranego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3, 2.

Pedagogika
specjalność:
· ogólnopedagogiczna
· pedagogika szkolna i wychowanie
przedszkolne
· praca socjalno-opiekuńcza
i wychowawcza

z. MU.

100

Na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu licencjackiego oraz ostatecznego wyniku studiów zawodowych.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie pedagogiki.

Pedagogika
specjalność:
· animacja społeczno-kulturalna

z. M.

30

Praca pisemna ukazująca zainteresowania kandydata kulturą (120 min.).
Rozmowa z wykorzystaniem informacji i dokumentów dotyczących własnej aktywności kulturalno-społecznej kandydata (współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi, uczestnictwa w kołach zainteresowań, działań kulturalno-społecznych z dziećmi i młodzieżą, itp.).

Pedagogika
specjalność:
· edukacja filozoficzno-społeczna

z. M.

30

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu. W przypadku przekroczenia limitu obowiązuje konkurs świadectw
dojrzałości: język polski, język obcy, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz wyniki z egzaminów pisemnych maturalnych bez
względu na przedmioty.

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI – FILIA W CIESZYNIE

Uwaga: Studia dzienne, zaoczne i wieczorowe na danym kierunku mogą być uruchomione przy liczbie, co najmniej 25 kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Warunek ten nie dotyczy:
MISH, MISMP, kierunków na Wydziale Radia i Telewizji oraz na Wydziale Artystycznym.

http://www.us.edu.pl
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INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA:
Dział Nauczania UŚ: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 (budynek Rektoratu), pokoje 10–11 (parter)
tel. 0-32 359 20 47 lub centrala: 0 32 359 24 00; wew. 1622, 1770, 1810, 1880
e-mail: dn@us.edu.pl; www: http://uranos.cto.us.edu.pl/~dn/

www.gu.us.edu.pl

